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De Koren-Aar
Korevaarstraat 34. 2311 JV Leiden
tel : 071 5410 007; fax: 071 51469 96

Planten en Bloemsierkunst De KORENAAR
Wilt u een bloemetje laten bezorgen?
Geen probleem wij regelen het meteen. En wel over heel de wereld
(aangesloten bij Teleflora Internationaal).

Wist u dat wij bloemwerk voor bedrijven maken,
zoals bijvoorbeeld tafelstukken.
En dat wij daarnaast ook gespecialiseerd zijn in trouw- en rouwwerk.
Omdat wij groot inkopen houden wij de prijs laag,
waar u als klant van profiteert.
Door de hoge kwaliteit van onze bloemen
bieden wij u een week garantie.

De Koren-Aar
Korevaarstraat 34
(tegenover de videotheek)
2311 JV Leiden
071 – 5410 007

Openingstijden
Ma. 13.00 - 18.00
Di 9.30 – 18.00
Wo 9.30 – 18.00
Do 9.30 – 18.00
Vrij 9.30 – 18.00
Zat 9.30 – 18.00

Dus bloemen of planten kopen,
eerst naar De KOREN-AAR lopen
Zoals ieder jaar start 6 december
onze kerstbomenverkoop. Bij
inlevering van deze advertentie
krijgt u E 2,50 korting op uw
kerstboom.
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Van de voorzitter
Beste mede-buurtgenoten,
Voor u ligt de laatste uitgave van het Hoogste Woerd 2005. Zoals gebruikelijk is het dan tijd voor
een korte terugblik, maar ook de aankondiging van de ALV en Nieuwjaarsborrel.
Om maar meteen met het laatste te beginnen: u bent van harte uitgenodigd voor de ALGEMENE
LEDENVERGADERING en de NIEUWJAARSBORREL op WOENSDAG 11 JANUARI 2006
om 20.30 u. op SSR, Hogewoerd 108. Noteer deze datum in uw agenda !
Tijdens de ALV zullen naast een aantal buurt-aangelegenheden de nieuwe secretaris en de nieuwe
penningmeester van het bestuur aan u voorgesteld worden. Gelukkig blijven de oud-secretaris en
oud-penningmeester als lid aan ons buurtcomité verbonden.
Een ander interessant onderwerp is de lancering van onze splinternieuwe buurt-website. Het
buurtcomité is daarnaast nog op zoek naar historisch filmmateriaal van onze wijk om tijdens de
ALV te draaien. Zijn er buurtbewoners die ons daaraan kunnen helpen?
Het afgelopen jaar is het buurtcomité op verschillende terreinen actief geweest. Velen zijn afgekomen
op de buurtpicknick, die voor de tweede keer in het Plantsoen georganiseerd werd. Helaas speelde
het weer niet mee, maar er kon gescholen worden in de opgebouwde party-tent. Ondanks de
regen was het een gezellig samenzijn, dat tot ver in de avond doorging. Volgend jaar zal het
buurtcomité een grotere tent neerzetten, zodat nog meer buurtgenoten (droog) mee kunnen genieten
van lekker eten, koele drankjes, muziek, (kinder)spelletjes etc.

Hoe bereikt u ons?
Wolfgang Keller
Voorzitter buurtcomité
Plantage 2
2311 JC Leiden
513 11 82
06 5325 8624
wolfgang.keller@wolmail.nl

Jacowies Surie
Secretaris buurtcomité (tot 11 jan 06)
Hogewoerd 158c
2311 HW Leiden
512 17 56
surie@xs4all.nl
www.jskunstprojecten.nl

Guido Priemus
Penningmeester buurtcomité (vanaf 11 jan 06)
Kraaierstraat 38
2311 NS Leiden
512 45 47
06 54 60 05 13
info@priemus.nl

Righard Atsma
Penningmeester buurtcomité (tot 11 jan 06)
Rijnstraat 7/7a
2311 NJ Leiden
513 83 36
righard.atsma@ams.rabobank.com

Mariëtte Koopmans
Secretaris buurtcomité (vanaf 11 jan 06)
Hogewoerd 83
2311 HH Leiden
513 46 57
koopmans@fsw.leidenuniv.nl

Wendelien François
Advertenties
4e Binnenvestgracht 44
2311 NV Leiden
06 28 21 24 77
wendelien@seisveld.com
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Afgelopen periode hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met burgemeester Lenferink, een
verslag daarvan kunt u horen tijdens de ALV op 11 januari 2006. Onderwerpen die aan de orde
kwamen waren o.a. veiligheid in de wijk, politie-toezicht c.q. handhaving, horeca(geluids)overlast
tijdens 3 oktoberfeesten, brand(on)veiligheid in verhuurde (studenten)panden, de flessen en oudpapier-containers (en het zwerfvuil) bij de DEKA-markt en het fietsenstallingsprobleem op met
name de Hogewoerd, de (slechte) communicatie tussen buurtbewoners en gemeente (met name
het niet-beantwoorden van brieven door de gemeente, wat veel ergernis veroorzaakt).
Over andere activiteiten kunt u meer lezen in deze uitgave van onze geliefde buurtkrant, ik hoop
veel buurtbewoners te zien en spreken tijdens onze ALV en Nieuwjaarsborrel.
Tot slot: het buurtcomité blijft graag op de hoogte van goede maar ook minder prettige ontwikkelingen
in onze mooie wijk. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen, uw informatie is van groot belang
voor onze contacten met de gemeente, de burgemeester, de wijkagent, andere buurtverenigingen
etc.
Met vriendelijke groet,
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité
Hogewoerd e.o.

Barbara van Dam-Keuken
Plantsoen 33a
2311 KG Leiden
513 44 25
b.vandam@declercq.com

Hillie Hallink
Redactie buurtkrant
Tevelingshof 14
2311 NG Leiden
512 78 75
h.hallink@planet.nl

Peter Horree
Commissaris evenementen
Rijnstraat 1
2311 NJ Leiden
513 38 82

Ria Vreeburg-Molkenboer
redactie buurtkrant
Hogewoerd 123
2311 HK Leiden
514 61 04
bvrria@euronet.nl

Iris Siereveld
h.t. praeses der SSR-Leiden
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
512 08 54
praeses@ssr-leiden.nl

Girorekening: 139742
Ten name van: Stichting buurtcomite
Hogewoerd en omgeving
Te:
Leiden
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Nieuwe leden in het buurtcomité: even voorstellen…
Hillie Hallink
Ik ben Hillie Hallink en ik ben sinds de Jaarvergadering van dit jaar lid van het buurtcomité
Hogewoerd e.o.
Op de eerste buurtpicknick, juni 2004, heb ik me
hiervoor laten strikken. Dat klinkt misschien een
beetje negatief maar zo bedoel ik het niet. Het
werd me gevraagd en ik zei ja omdat het me
leuk leek op die manier meer betrokken te raken
bij mijn woonomgeving en ik er tijd voor dacht te
hebben.
Sinds augustus 2005 woon ik in deze buurt in
het Tevelingshof, waarover ik in de vorige
buurtkrant een stukje schreef. Ik ben geen
geboren Leidse maar daar ik 30 van de 52 jaar
van mijn leven in Leiden heb gewoond beschouw
ik me wel als hier getogen. Voor ik in het
Tevelingshof kwam wonen heb ik ruim 15 jaar in
de Vogelwijk gewoond, waar mijn drie kinderen,
twee zonen van 23 en 20 jaar en een dochter
van 17 zijn opgegroeid. Een heerlijke wijk om
met kinderen te wonen. In een verder verleden
heb ik op diverse plaatsen in het centrum en zelfs
nog in de Merenwijk gewoond.
Na mijn middelbareschoolopleiding op het

Rijnlands in Oegstgeest ben ik naar Haarlem
gegaan om lerares Textiele Werkvormen te
gaan worden. Toen ik de opleiding achter de rug
had bleek er geen baan in te vinden, waardoor
ik dus nooit voor de klas heb gestaan. Ik ben
een aantal jaren bedrijfsleidster, inkoopster en
styliste geweest bij Dille & Kamille en toen de
kinderen klein waren heb ik parttime bij verschillende (kook)winkels hier in de stad gewerkt.
Daarnaast borduurde ik in opdracht voor o.a de
Libelle en voor Frank Govers avondkleding.
Nu heb ik een administratieve baan bij het Leids
Universiteits Fonds, lekker dichtbij in zo’n
prachtig pand aan het Rapenburg. Koken en
alles wat ermee te maken heeft is mijn passie.
Eén keer per week kook ik als vrijwilligster in
Issoria, het hospice op de Plantage. En ik ben
heel erg blij met mijn hofjeshuisje.
Inmiddels heb ik aardig mijn draai gevonden hier
in de wijk. Ik heb door lid te worden van het buurtcomité een leuk stel enthousiaste mensen leren
kennen waarmee ik nog lange tijd hoop samen
te mogen werken ter meerdere glorie van de
Hogewoerd e.o.

Ria Vreeburg-Molkenboer
Vanaf 1986 tot november 2001 heb ik eerder in
het bestuur van het buurtcomité Hogewoerd en
e.o. gezeten. Na een rustperiode van 4 jaar ben
ik weer tot het buurtcomité toegetreden.
Ook nu verzorg ik wederom de buurtkrant. Nog
steeds wordt de buurtkrant met uw hulp
samengesteld. Uitgeknipte krantenartikelen,
ingezonden stukken, notulen van vergaderingen,
artikelen van medebewoners, wetenswaardigheden in de wijk, tips van buurtgenoten waarover
wij kunnen schrijven, etc, etc, zorgen ervoor dat
u bij blijft over het wel en wee van uw wijk.
Het in elkaar zetten van een krant vraagt veel
tijd, energie en medewerking. Samen met Nico
Koekkoek, die de krant in elkaar zet, hopen wij
vanuit het bestuur, u minimaal 2x per kaar een

buurtkrant te bezorgen.
Ik woon midden in de wijk en wel op Hogewoerd
123. Ik vind de buurt gezellig en sociaal. De
bewoners zijn zeer divers en mensen groeten
elkaar, tonen belangstelling en begrip voor
elkaars situatie en zijn hulpvaardig.
Ik ben werkzaam als verpleegkundig docente/
praktijkopleider bij de afdeling (verpleegkundige) specialistische vervolgopleidingen van
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Daarnaast werk ik ook als adviseur kinderopvang bij de afdeling HRM van het LUMC.
Mocht u iets missen en of iets toe willen voegen
aan de buurtkrant, dan kunt u altijd contact met
mij opnemen. Mijn adres en e-mail staan vermeld
in deze krant.
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Van links naar rechts: Peter Horee, Mariëtte Koopman, Guido Priemus, Wolfgang Keller, Righard
Atsma, Ria Vreeburg-Molkenboer, Iris Siereveld.
Op de voorgrond: Barbara van Dam, Hillie Hallink, Wendelien François.
Niet op de foto: Jacowies Surie.
Guido Priemus en Wendelien François
We zijn eigenlijk al een jaartje actief in het buurtcomité, maar het is er nooit van gekomen ons
eens even voor te stellen. Bij deze:
Wij zijn Guido en Wendelien, wonen op de 4e
Binnenvestgracht/ Kraaierstraat en zijn al weer
een jaar of zeven buren. Wendelien is in het
dagelijks leven moeder van twee zonen en werkt
met verstandelijk gehandicapten. Guido is vader

van een dochter en heeft een bedrijf(je) in
diagnosesoftware voor auto’s en chiptuning.
Vroeger zaten we bij elkaar in de klas en twintig
jaar later werden we stomtoevallig buren.
Voor het buurtcomité houden we ons bezig met
de werving van advertenties voor Het Hoogste
Woerd, de jaarlijkse Buurt Picknick en nieuwe
bedrijven in de buurt. Tot ziens in de buurt!

Mariëtte Koopman
Sinds 1978 heb ik in Leiden op verschillende
adressen gewoond. Aan het begin van mijn studie was dat de Papengracht, daarna de Zoeterwoudse Singel en tot slot de Hooglandse Kerkgracht in het Mierennesthofje. In 1992 ben ik dan
uiteindelijk op de Hogewoerd terecht gekomen,
waar ik samen met mijn vriend Frank nog steeds
met zeer veel plezier woon. In die 27 jaar Leiden
heb ik er gestudeerd, gewerkt, vrolijke tijden en
verdrietige tijden meegemaakt. Tijdens de studie
Andragologie heb ik stage gelopen ‘op’ het toenmalige Academisch Ziekenhuis bij Bureau Voorlichting en PR. Daar ben ik na mijn stage en

afstuderen 17 jaar blijven werken. Sinds september 2003 ben ik werkzaam bij het departement
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden als medewerker interne en externe
communicatie. Omdat het weer eens tijd werd
iets totaal anders te doen in de kostbare vrije
tijd kwam de vraag, of ik erover wilde nadenken
secretaris te worden van het buurtcomité,
eigenlijk mooi op tijd. Ik wil mij in de komende
tijd in eerste instantie verdiepen in de activiteiten
van het buurtcomité. Daarna hoop ik dan zelf ook
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan
deze activiteiten. Wellicht tot ziens in de wijk!
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,

programma. Van de band Racoon tot en met Ronald Giphart,
er was die week van alles te beleven op SSR. De zes weken die
hierna volgden stonden bol van
de activiteiten om alle nieuwe leden hun plek te laten vinden op
SSR. Van een kampweek in het
verre Limburg tot en met een
debat met de landelijke voorzitters van de politieke jongerenpartijen. De activiteiten werden
druk bezocht en dat zorgde voor
veel gezellige avonden.

Het nieuwe collegejaar is in
september weer begonnen en
voor SSR betekent dat dat er
ook weer een nieuw en fris bestuur is om het komende jaar
alles in goede banen te gaan
leiden op onze vereniging. Vorig
jaar vertelde Boukje Veelders u
nog over het reilen en zeilen op
Hogewoerd 108, vanaf september heb ik die functie van
haar overgenomen. Ik ben Iris
Siereveld, 21 jaar oud en studeer Rechten. Ik ben zelf ook buurtbewoner, want
ik woon zelf al ruim drie jaar samen met vijf
andere meiden op Hogewoerd 134. Ik vind het
dan ook erg leuk om nu deel uit te mogen maken
van het buurtcomité en mee te denken over een
betere buurt.

Maar ook nadat deze zes weken voorbij waren,
hebben we weer van alles georganiseerd. De
EersteJaarsCommissie gaf een ‘Proud to be
Fout’ feest en de culturele commissie heeft zich
uitgeleefd op trommels tijdens de Djembe
workshop. Maar het wachten was eigenlijk op
de Dies-week waarin SSR 104 jaar oud werd.
Traditiegetrouw begon deze week met een
kinderbuurtdag. Ongeveer twintig kinderen
kwamen verkleed als superheld zich een dag
lang vermaken met spelletjes en een heuse
disco. De week die hier op volgde varieerde van
een ‘Tokkie’ avond tot en met een Las Vegas
Slotfeest met een Big Band en een casino. Na
al deze grote feesten kunnen we als nieuw
bestuur eindelijk een beetje tot rust komen en
vinden we onze draai langzaam.

Behalve dat aan het begin van het jaar het bestuur van SSR gewisseld is, hebben we er ook
we er een hele nieuwe groep eerstejaars bij gekregen. In augustus was het weer tijd voor de
introductieweek van de Universiteit Leiden en
ruim 120 eerstejaars vonden de weg naar SSR.
De commissies die deze week organiseerden
hadden dan ook erg hun best gedaan op het

Graag wil ik u net als mijn voorgangers vertellen
dat wij als bestuur de leden er constant van
bewust maken dat SSR midden in een woonwijk
ligt. We doen er dan ook alles aan om ervoor te
zorgen dat SSR geen overlast veroorzaaakt.
Mocht dit ondanks alles wel het geval zijn dan
kunt u dit altijd laten weten aan ons op
telefoonnummer 071-5120854 of via de mail
naar bestuur@ssr-leiden.nl.
Hopende velen van u te zien op de buurtvergadering op 11 januari 2006,

Het nieuwe bestuur van SSR (vlnr): Sanne van
der Bijl, Elwin Wolters, Jan Hoogendoorn,
Janna Hekman, Sjoerd Broekema, Christine
Bosch, Lucas Daum, Iris Siereveld.

Iris Siereveld
h.t. Praeses Vereniging der SSR-Leiden.
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Kinderbuurtdag 2005
Op zaterdag 22 oktober werd de jaarlijkse
kinderbuurtdag van
SSR weer georganiseerd. Het thema van
dit jaar was ‘Superhelden’ en vanaf 13.00
uur stroomden de
eerste superhelden
binnen. De middag
begon rustig met een
glaasje limonade en
cake versieren. De
helden die hun outfit
thuis hadden laten
liggen, konden een
nieuw masker maken
zodat er daarna 20
frisse superhelden
klaar stonden om de
verschillende beproevingen te ondergaan. Bij
twister konden de helden laten zien hoe lenig ze
waren en er was een heus snelheidsparcours
dat de helden in recordtijd wisten af te leggen.
Ook moesten ze bewijzen dat ze zich binnen no

time in hun superheldenpak konden hijsen. Na
al deze drukke activiteiten was het natuurlijk tijd
om even tot rust te komen bij de film die werd
gedraaid. Anderhalf uur later was iedereen weer
bijgekomen en werd het tijd voor de uitreiking
van het superhelden diploma. Iedereen was met
vlag en wimpel geslaagd en dus was het tijd voor
een feestje! De discolampen en de muziek
gingen aan waarna er flink gedanst werd. Van
Ali B. tot en met K3, het was er allemaal. Om
17.00 uur moesten de superhelden helaas SSR
weer verlaten, want de wereld moest weer gered
gaan worden van allerlei gespuis en dan kan je
natuurlijk niet te lang blijven hangen als net
nieuwe superheld!
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Kort “verslag” van het Buurtkaderoverleg van 13/10/2005
Doel van dit overleg dat twee keer per jaar plaatsvindt is het bespreken van diverse zaken met
betrekking tot Openbare Orde en Veiligheid in samenwerking met LWO en M&B. Het betreft vooral
de ‘wijkoverstijgende’ problematiek, waarbij getracht wordt tot een uitwisseling te komen van kennis
en kunde van disciplines en wijkverenigingen onderling.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van verschillende buurverenigingen, vertegenwoordigers van
het LWO alsmede René Verdel, de wijkbeheerder
Opening/voorstellen deelnemers
Willem van Vliet (Politie Hollands Midden, District Leiden-Voorschoten, Team Midden) zit het overleg
voor. Het team Midden is aangevuld met de nieuw aangetreden wijkagenten Willem van Egmond
en Markus Verkerk.
Presentatie van het Servicepunt Gemeente Leiden
De heer Boekhoven van het Servicepunt Gemeente Leiden belicht doel en werkwijze van deze
dienstverlening. De gemeente wil de bereikbaarheid van haar diensten vergroten en de
dienstverlening verbeteren. Daartoe is een meldpunt in het leven geroepen waar burgers terecht
kunnen met vragen en zaken die de leefbaarheid van de stad vergroten. Het betreft: Woonomgeving,
Bouwen en Wonen, Bedrijven, Parkeren en Overige zaken. Meldingen komen binnen op een
centraal meldpunt en worden daar in het meldsysteem geregistreerd. Ze worden vervolgens
doorgesluisd naar de afdelingen die het aangaat en deze komen in actie. Oplossingen worden
eveneens geregistreerd zodat zichtbaar is hoeveel is afgehandeld en hoeveel nog open staat. De
gemeente krijgt zo een beter zicht op de beheerstaken en kan de effectiviteit van de diensten
bezien. Het telefoonnummer waar de zaken kunnen worden gemeld is: 071 516 55 01.
Klachten over burenruzies vallen hierbuiten. Deze kunnen worden gemeld bij Buurtbemiddeling.
De informatie daaromtrent is te vinden op: www.eerstehulpbijheibel.nl
Mededelingen Team Midden
De nieuwe wijkagenten van het team presenteren zich. Zij schetsen hun achtergrond en ervaring
en geven aan dat zij intussen contact hebben gelegd met de wijkverenigingen. Zij hebben zich
ingewerkt door met hun voorgangers de wijken door te lopen. Dat leverde vrij directe contacten op
waaruit weer meldingen zijn voortgevloeid aan de surveillanten van het team. Die komen bij
herhaalde meldingen van ernstige ongeregeldheden in actie, wat de veiligheid ten goede komt.
Binnen de singels mogen er op advies van de wijkagenten en op last van de burgemeester in het
openbaar geen alcohol of drugs meer worden gebruikt. Dat maakt bekeuren mogelijk of verwijzen
naar de 24 uurs opvang. De strenge controle op horeca gelegenheden heeft effect, net als het
terugdringen van overlast door een lik op stuk werkwijze. Meldingen zijn nuttig, zij vormen de
onderbouwing bij het stellen van prioriteiten door de teams en het corps.
Overige ingebrachte onderwerpen
# Team veiligheidsoverleg: het overleg maakt verwijzing mogelijk naar de verschillende teams
binnen het corps. De politie is service gericht. Aan de hand van de meldingen wordt een top 20
uitgezet van prioriteiten. Kan de politie niets doen dan hoort de klager daarover te worden
ingelicht.
# Het team gaat beginnen met de voorbereiding van oud en nieuw. De brieven over de werkwijze
worden opnieuw verspreid.
# Op basis van meldingen zijn er enige hennepkwekerijen opgerold.
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# Bewoners en gebruikers van de Boommarkt hebben met de politie overlegd over toenemende
overlast rondom “Het Slaaphuis en “De Schuilplaats”. Het aantal meldingen groeit als gevolg
van deze overlast. Of deze is in te dammen met doorverwijzing van lastige personen naar de
opvang is nog niet te zeggen. Zijn er uit de meldingen trends af te leiden dan neemt de wijkagent
contact op met de wijkverenigingen.
# De 24 uurs opvang zou kunnen helpen om veroorzakers van overlast van de straat te houden,
maar trekt ook nieuwe lastposten aan.
# Het Wessie project loopt eind 2006 af. Stadsparkwachters dragen zorg voor de verspreiding
van de Wessie –info, en de wijkagenten zijn alert op het voorkomen van inbraak en schade door
vernielingen. Ook bij deze delicten is melden effectief.
# Verschillende wijkverenigingen willen de 3 oktober viering op de agenda voor een volgend overleg.
De surveillance liet te wensen over, de geluidsoverlast was onverteerbaar, net als overigens de
viezigheid en de vernielingen. De gemeente heeft dit jaar een nul-meting gehouden en gaat
bezien of en hoe zij op 3 oktober de geluidsoverlast zou kunnen aanpakken.
# Bewoners van het Gerecht hebben nog steeds last van onaangepaste dronken Minerva leden.
Het bestuur zal de brieven daaromtrent doorsturen naar Willem van Vliet. Ook hier geldt dat
melding effect kan hebben.

Melden van overlast: altijd doen!
Of u nu hinder onder vindt van zwerfvuil, fietswrakken, ongedierte, vernielingen van straatmeubilair…
enz.; bel het Servicepunt Woonomgeving (071 516 55 01)!
In het in oktober gehouden buurtkaderoverleg (een overleg tussen wijkverenigingen uit de binnenstad
en de wijkagenten dat 2 maal per jaar plaats vindt) sprak dhr. Boekhoven van het Servicepunt
Gemeente Leiden. Hij belichtte het doel en de werkwijze van deze dienstverlening: De gemeente
wil de bereikbaarheid van haar diensten vergroten en de dienstverlening verbeteren. Daartoe is
een meldpunt in het leven geroepen waar burgers terecht kunnen met vragen en zaken die de
leefbaarheid van de stad vergroten. Zaken als: Woonomgeving, Bouwen en Wonen, Bedrijven,
Parkeren en Overige zaken. Meldingen komen binnen op een centraal meldpunt en worden daar
in het meldsysteem geregistreerd. Ze worden vervolgens doorgesluisd naar de betreffende
afdelingen en deze komen dan in actie. Ook de gevonden oplossingen worden geregistreerd
zodat zichtbaar is hoeveel is afgehandeld en hoeveel nog open staat. De gemeente krijgt zo een
beter zicht op de beheerstaken en kan de effectiviteit van de diensten in de gaten houden. Het
telefoonnummer van het Servicepunt is: 071 516 55 01.
Meld ook geluidshinder, overlast van zwervers, hangjongeren, parkeeroverlast en andere
criminaliteit direct bij de politie: 0900 8844. Problemen waar geen meldingen van binnenkomen,
krijgen bij het Team Veiligheidsoverleg (politie) geen prioriteit. Dus als u problemen opgelost wilt
krijgen, doe aangifte, alleen dan kan de politie er snel voldoende mankracht op te zetten!
Burenruzie? Komt u er samen niet uit? Maak gebruik van de buurtbemiddeling: EERSTE HULP
BIJ HEIBEL. 06 52 63 71 19 Of kijk op www.eerstehulpbijheibel.nl
Heeft u zorgen over de brandveiligheid in uw (studenten)huis? Belt u dan de wijkagent, dhr Willem
van Vliet (071 525 86 04). Hij kan de situatie bekijken en eventueel een procedure starten.
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Hogewoerd e.o. een crimineel goede wijk om in te wonen
Nadat de nieuwe bestrating op de Hogewoerd
is aangebracht was het even onduidelijk hoe het
zat met de verkeersregels. De Hogewoerd
voorrangsweg? Fietsers voorrang op auto’s?
Verkeer van rechts?
Na het verwijderen van diverse borden door de
betreffende dienst van de Gemeente Leiden
blijkt dat verkeer van rechts weer gewoon voorrang heeft. Fietsers en automobilisten let dus op:
de regels zijn niet veranderd de borden zijn wel
weg!
Bij de Deka kan je parkeren tot 8 uur maar dan
sta je wel klem tussen de vrachtwagen en de
muur van de fabriek! Hier had het bordje natuurlijk
moeten blijven hangen. Immers er wordt vanaf 7
uur gelost. Dat zal nog wel even duren, met alle
gevolgen van dien, een Dekawagen die de
doorgang belemmert en geparkeerde auto’s op
de laad- en loshaven. Gemeentelijke molens
draaien langzaam!
Dat de Hogewoerd nog steeds eenrichtingsverkeer heeft lijkt ook steeds meer mensen te
ontgaan. Om de klip klap zie je auto’s tegen de
rijrichting in op de Hogewoerd rijden.
De fietsenrekken zijn een uitkomst. Het werkt
goed. Al is de hoeveelheid fietsen vaak nog
steeds te groot ten opzichte van het aantal
rekken. Maar we blijven erbij. Het is mooi
geworden heel mooi!
Alhoewel, we zoeken nog iemand die de klok

kan repareren. Halverwege de Hogewoerd hangt
een klok aan een pand waar vroeger kledingbedrijf Groenwegen gevestigd was. Hij staat al
jaren op vijf over half twaalf. Er is tevergeefs
subsidie voor de reparatie gevraagd. We zoeken
nog een kenner die hem wil maken. Het zou leuk
zijn als hij weer de juiste tijd gaat aangeven!
Helaas is Leiden niet de schoonste stad van het
land geworden… en terecht want het vuil rondom
de bakken bij de Deka neemt alsmaar grotere
vormen aan. Het moet toch een kleine moeite
zijn om het in de bakken te stoppen in plaats
van het ernaast te gooien. Misschien kunnen de
bakken omdat ze zoveel gebruikt worden ook
eens een keertje extra geleegd worden. Dat zou
het aanzicht zeer ten goede komen.
Rest nog de discussie over de Rijn-Gouwelijn
die niet over bestaand spoor lijkt te kunnen rijden.
Wij, als fietsend buurtcomité, hopen dat de
discussie zich nog lang zal voortzetten. Immers
we zijn al terug van dubbel- naar enkelspoor. Nu
nog die laatste twee spoorstaven eruit discussieren opdat de Breestraat de fietsroute blijft
voor vele, vele fietsende buurtgenoten.
Adjo Vreeburg
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Het gat in de Wielmakersteeg
Troosteloos ligt het erbij, het
braakliggend terrein in het
verlengde van de Spilsteeg. De
zo mooi geplande doorgang
naar de Sint Jorissteeg, de
Kaninefatenpoort of zoals op
de bordjes staat de Cananefatenpoort, loopt tussen de
Wielmakersteeg en de Nieuwe
Brugsteeg dood op een hek.
We kennen aan de Aalmarkt
het Gat van Van Nelle. Dat ligt
er al zo sinds de sloop in 1976.
Hoe zullen we deze puinhoop
noemen. Het ligt er al sinds
1995. Het Gat van… neen laten
we het maar niet naar de
wethouder van toen noemen.
Het Wielmakersgat klinkt beter.
Hoe komt dat zo. Met het
Verbeteringsplan zijn we in
1980 begonnen, tien jaar later
was de restauratie van de
Spilsteeg klaar. Voor de Wielmakersteeg waren de plannen
klaar maar er was een probleem. Een paar huizen was in
het bezit van een pandjesbaas
geweest. De man was inmid-

dels overleden maar had
bepaald dat de panden dertig
jaar lang niet verkocht mochten
worden. Het had iets te maken
met een familieruzie. Dus zijn
er met de ambtenaren plannen
gemaakt om een onteigeningsprocedure te beginnen.
Wat moet je anders. De papieren daarvoor zijn klaargemaakt en de wethouder leek
akkoord. Volgens betrouwbare

bron had hij de pen al boven het
papier maar bedacht zich en
weigerde te tekenen. Daar
zaten we.
Jaren vertraging dus en stilstand. Een particulier slaagde
er echter na een paar jaar in
een deel in eigendom te verwerven. Dat eigendom ligt
precies op de plaats van de
genoemde poort, een ander
stuk schijnt van de Gemeente
te zijn. Het gaat om de
vroegere huisnummer 7-9-1315 of kadastraal de nummers
320-321-455-324. Een grondruil wordt voorgesteld en dat
lijkt toch niet zo moeilijk. In een
jaar of vijf moet dat toch wel
lukken zou je denken. Maar
nee, ambtenaar Van der Nat
heeft het druk, is ziek of het ligt
onder op de stapel. Zo gaat het
kennelijk met zaken die wat
meer inspanning vragen.
Mooie taak voor het buurtcomité.
Joop J.Gijsman, oud-voorzitter
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Nieuws uit het Plantsoen
Uit: Nieuwsbrief nr 8 (juni 2005) van Vereniging Het Plantsoen
Het (plant)seizoen zit er op; de zomer is
begonnen. Een goed moment om de tussenstand op te maken. Over het algemeen ziet het
park er weer redelijk uit en wordt het goed
gebruikt. We hebben er weer een beetje een
goed gevoel over, maar we zijn er nog lang niet.
Er is nog steeds geen beheerplan! Voor zover
wij weten maakt de gemeente nog geen
aanstalten het plan voor te leggen aan de ARK
(de commissie die daarover gaat). Waar dat precies op hangt wordt ons niet duidelijk. Deadlines
worden niet meer genoemd. Dit houdt dus in dat
de hele zaak weer over de zomer wordt getild.
We weten dat er ook nog rekening moet worden gehouden met de gebruikelijke inspraakprocedures. En dan maar hopen dat het op tijd
wordt ingediend voor het nieuwe plantseizoen.
We zullen er in elk geval stevig op blijven
aandringen dat het volgende plantseizoen een
fors aantal nieuwe bomen worden geplant.
Er is nog geen vijver en er is nog geen fontein!
Wel is er een prachtig ontwerp, van het hand van
Frank Kalshoven van de gemeente Leiden. Wij
zijn nadrukkelijk betrokken bij het ontwerp. De
bekende restauratiearchitect Bob van Beek
heeft de bewoners hierbij geadviseerd. We zijn
hier dus heel tevreden over. Maar nu gaat het
om de financiering. Het bestuur heeft aangeboden hierover mee te denken en heeft een
klein comité gevormd dat zich gaat bezig
houden met fondswerving. heeft u suggesties,
laat u het ons dan weten. Wij streven er naar dat
de vijver is geplaatst voor de volgende zomer,
dus voor 21 juni 2006. Daarmee zijn we alweer
een jaar verder dan we hadden gedacht.
Er zijn elf bomen geplant! Een enkele boom
daarvan is al weer bruin en verliest blad, maar
de meeste nieuwe bomen doen het goed. Dit is
een goed teken.
Kortom, er zijn voldoende redenen om als
vereniging door te gaan met onze activiteiten.
Na de zomer ontvangt u een volgende
Nieuwsbrief met daarbij een uitnodiging voor de
volgende algemene ledenvergadering. U kunt
dan weer uw zegje doen.

Dag van het Park
Zondag 29 mei 2005 was de Dag van het Park.
In diverse parken in Leiden zijn activieiten
georganiseerd door burgers. In het Plantsoen
hebben wij als vereniging deze eerste keer
meegedaan. Het programma was gevarieerd:
veel muziek en activiteiten voor kinderen.
Wethouder Rogier van der Sande heeft de dag
geopend door in het Plantsoen een beeld te
onthullen. Dit beeld is inmiddels weer weg, omdat
de vergunning er nog niet is. Vervolgens was er
een uitgebreid programma in de muziektent.
Ons zeer geachte verenigingslid Rene de Vries
heeft het programma geopend met een solocelloconcert. De reacties waren zeer lovend. Na
het smartlappenkoor 'Er welt een traan' trad het
zigeunerorkest 'Csardas' op met een gevarieerd
repertoire uit Hongarije, Roemenië en Slowakije.
De schoolband van het Da Vinci College trad
geheel belangeloos op en maakte indruk met
goed klinkende gouwe ouwen. Na het
Zeemanskoor Rumor die Mare en Lady Face
was de finale voor een gelegenheidsjazzband.
Gedurende deze gehele dag hebben studenten
van SSR spelletje gedaan met de kleine kideren.
De zeeverkenners van Scouting Paulusgroep
hebben een geweldige inbreng gehad, onder
meer door met kinderen echt te zeilen langs het
park. Frank Kalshoven van de gemeente Leiden
heeft twee maal een presentatie gehouden over
het ontwerp van de vijver en de fontein en er was
een doorlopende voorstelling van oude beelden
van het park (met dank aan Ed van der Vlist).
De catering werd verzorgd door het Turkse
restaurant Bosporus uit de Kraaienstraat en door
Kiek in de Pot van de Hogewoerd. Ondanks de
geringe publiciteit die eraan gegeven was, was
er redelijk wat publiek. Waarschijnlijk doen we
een volgende keer weer mee.

Peter Donker van Heel,
Voorzitter Vereniging Het Plantsoen
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Fotoverslag van de buurtpicknick
Foto’s: Ron van Tol
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Het verhaal van Welles en Nietes
Kinderverhaal
Er waren eens twee poezen, de een heette Welles en de ander Nietes. Welles was zwart met wit
en het was een hele rustige kat. Hij was ook erg verlegen. Want Welles deed veel liever nietes, eh
niets bedoel ik. Welles hield van heel veel slapen en lekker in het zonnetje of bij de verwarming
liggen. En als hij het te druk vond worden verstopte hij zich in een hoekje, zodat niemand hem kon
vinden. Behalve Nietes dan natuurlijk, die vond hem altijd.
Tja Nietes zat precies andersom in elkaar dan Welles. Nietes was wit met zwart en hij hield wel van
een lolletje. Nietes was de hele dag op zoek naar kattenkwaad en hij vond het heerlijk om in de
gordijnen te hangen of heel hard rond te rennen. Iets wat helemaal niet mocht. Nietes deed de hele
dag welles. Bovendien waren de twee katten altijd de hele dag aan het bekvechten, Dan zei Nietes
de hele tijd welles en Welles bracht daar telkens nietes tegenin.
Waarschijnlijk hadden deze twee poezen de verkeerde naam gekregen toen ze nog heel klein
waren en je nog niet kon weten wat voor katten het zouden worden. Je begrijpt het al. Eigenlijk had
Welles, Nietes moeten heten en Nietes, Welles.
Welles en Nietes woonden in een huis vlak bij het Plantsoen. Welles vond het allemaal prima. Dat
hij nooit naar buiten mocht vond hij ook allemaal best, maar Nietes was niet zo tevreden. Als hij
eens even niet aan het dollen was klom hij in de vensterbank en keek verlangend naar buiten. Dan
zuchtte hij diep en zei tegen Welles: “Kijk eens wat het mooi is buiten en ik zie daar andere poezen
lopen, daar zou ik wel eens mee willen spelen. Kom nou eens kijken Welles, moet je zien hoe leuk
het daar is. Zo’n boom daar zou ik wel eens in willen klimmen dat lijkt me nou eens leuk. Oh, die
rode kat daar probeerde net een vogeltje te vangen. Oh hij vangt mis. De stommerd, dat zou ik veel
beter doen. Als ik ook maar eens naar buiten mocht.” Zo kon hij uren doorzeuren tegen Welles, die
af en toe bromde dat het maar goed was dat Nietes niet naar buiten mocht want dat zou teveel
vogeltjes kosten. “Bovendien, voegde Welles eraan toe, wilde het vrouwtje ook niet dat ze naar
buiten gingen omdat er veel te veel auto’s voorbij kwamen en dat was gevaarlijk”.
“Wat is gevaarlijk”, vroeg Nietes.
“Dat is iets wat eng is”, zei Welles, “Dus wees nou maar blij dat je hier bent”.
Zo ging het dag in, dag uit met deze twee poezen en Welles kreeg eerlijk gezegd een beetje een
punthoofd van het gezeur van Nietes.
Hoe het kwam dat de twee katten op een dag toch in het Plantsoen aan het wandelen waren weet
ik niet. Misschien had iemand de deur of een raam open laten staan en hebben deze kattenkoppen
de benen genomen. Het was ook zulk mooi weer.
Het is wel vreemd dat Welles ook mee is gegaan, want die doet toch liever niets? Misschien
omdat hij vond dat hij Nietes, die onbesuisde kat, niet alleen kon laten. Dat zou best eens kunnen.
In ieder geval waren Nietes en Welles in het Plantsoen. Nietes ging helemaal uit zijn dak toen hij
zoveel ruimte om zich heen had en allemaal nieuwe luchtjes en geurtjes kon ruiken. Hij holde vooruit
en racete tegen een boomstam op en weer naar beneden, terwijl Welles er een beetje achteraan
sjokte. Aan ieder bloemetje en grassprietje werd geroken. Nietes danste bijna van puur geluk.
Toch was het niet allemaal even leuk, want af en toe riep Welles ineens heel hard dat er een hond
aan kwam en dat ze moesten maken dat ze weer thuis kwamen. Maar dan klom Nietes gauw in
een boom, tot de hond of honden weer verdwenen waren en dan moest Welles er wel achteraan
ook naar boven. Welles ging steeds harder mopperen, hij wilde weer naar zijn lekkere warme
plekje in de zon. Hij werd doodmoe van al dat geklim en die enge honden.
“Trouwens”, mopperde Welles, “ik vind ook dat hier veel te veel mensen rondlopen en al die kinderen
vind ik ook vervelend. Die willen je altijd aaien. Kom laten we weer naar huis gaan”. Nietes deed of
hij niets hoorde en huppelde lekker verder.
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Op een gegeven moment kwamen de wit-met-zwarte en zwart-met-witte katten aan bij de volière.
Daar werd zelfs Nietes een beetje stil van. Hij keek eens door het gaas en geloofde zijn ogen niet.
Allemaal vogels, dat was geweldig. Sommige van die vogels waren best groot. Maar dat deerde
Nietes niet. Hij ging gelijk opscheppen tegen Welles: “Zie je die grote vogel daar (hij bedoelde de
haan), die vang ik zo. Ik ben hartstikke sterk en ik vang ze allemaal met gemak, al die vogels, nu ik
erover nadenk. Ik ben namelijk een hele slimme en sterke poes en ik kan alle vogels zo vangen en
dan ga ik ze lekker opeten”. Welles was het daar helemaal niet mee eens. Hij zei: “Dat mag niet
Nietes, wij zijn geen wilde poezen meer, wij wonen gewoon bij mensen en we hoeven helemaal
geen vogels te vangen, we krijgen toch iedere dag lekker eten?”
Maar die domme Nietes wilde helemaal niet luisteren. “Let op”, riep hij, “dan zul je eens zien dat ik
het wel kan.” Hij nam een aanloop om in de vogelkooi te springen. Dat lukte natuurlijk niet want het
gaas dat de vogels moet beschermen is veel te stevig. Nietes kwam dus klem te zitten met zijn
pootje in het gaas en het deed te veel pijn om het terug te trekken. Ineens deed het pootje nog veel
meer pijn, want de haan die naar al het kattengeklets had geluisterd zag zijn kans schoon om die
opschepper van een kat terug te pakken. Hij pikte in het pootje, dat vastzat in het gaas en Nietes
begon heel hard te krijsen. “Au, au, hellep, hellep, hij doet me pijn, hij doet me pijijijijijijn, doe iets
Welles !”
Welles was ineens heel moedig. Hij nam het voorpootje van Nietes tussen zijn tanden en gaf er
een harde ruk aan. Gelukkig schoot het meteen los. Er zat wat bloed aan het pootje en Nietes likte
het gauw schoon. “Ik wil naar huis Welles” kreunde Nietes. “Ik vind het niet leuk buiten en mijn
pootje doet pijn”.
Zo kwam het dat de twee poezen weer snel naar huis liepen. Toen het vrouwtje bloed aan het
pootje van Nietes zag deed ze er een verbandje om. Ze vroeg zich alleen af hoe Nietes aan een
gat in zijn pootje gekomen was, want ze had niet gemerkt dat de katten weggeweest waren. Het
leven werd wel een stuk rustiger voor Welles, want Nietes dolde nog wel door het huis, maar hij
ging minder vaak op de vensterbank zitten om naar buiten te kijken. Nietes zei veel minder vaak
welles en hij zei al helemaal niet meer dat hij naar buiten wilde, tenminste voorlopig niet.

Buurtwebsite
Ook onze buurt gaat met haar tijd mee; Het Hoogste Woerd gaat digitaal! We zijn druk bezig met
het opzetten van een buurtwebsite.
In samenwerking met het professionele webdesignbedrijf Swis, gevestigd op de Frambozenweg
in Leiden, wordt er een speciale site ontwikkeld.
De site is nog niet af, maar naar het zich laat aanzien zal het een makkelijk toegankelijke site
worden met nieuwtjes over en uit de buurt, een agenda, een forum, advertentierubriek en veel
meer. Een site waar iedereen uit de buurt informatie kan vinden, maar waar ook plaats is voor
discussies over zaken die de buurt aangaan. En waar iedereen mee kan praten.
We proberen de site voor het eind van het jaar in de lucht te hebben.
We houden u op de hoogte!
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Nieuwe bedrijven in de wijk
Artistika
Al enige tijd liep ik met de
gedachte rond iets leuks te gaan
doen met mijn hobby. In de
vakantie’s keek ik om mij heen en
kwam tot de conclusie dat er toch
wel heel veel soorten kralen verkrijgbaar waren. Uit ieder vakantieland nam ik wat mee en zo
kreeg ik al een aardige verzameling.
Thuis werd te klein en zodoende
kwam bij mij het idee op om mijn
verzameling met andere mensen
te delen. Het idee was geboren en
op de Hogewoerd 103 vonden wij
een ruimte om een kralenwinkel te
beginnen. Na wat maanden schilderen en behangen
kon de winkel in mei 2005 open. Al snel meldden
zich enthousiaste mensen, die graag naar binnen
kwamen en komen om de bijzondere collectie te
bekijken. In glazen potten komen de prachtige
kleuren van de kralen mooi tot hun recht. Vele
soorten en maten, maar ook verschillende
materiaalsoorten uit alle windrichtingen zijn
samengebracht. Een goede persoonlijke aandacht
vinden wij belangrijk.
Regelmatig worden, veelal op initiatief van de
klanten, workshops gegeven in de winkel. Hier is
het mogelijk zelf een keuze te maken met welke
kralen of technieken men aan de slag gaat. Afgelopen maanden zijn er al verschillende
kinderpartijtjes gegeven, waarbij de kinderen, tot groot plezier van de ouders, met prachtige sieraden
naar huis gingen.
Ook voor mensen die gelijk een eindresultaat willen hebben zijn er kant-en-klare sieraden te koop,
in vele soorten en variaties. Mocht de voorkeur van de klant er niet bij zitten, dan kan altijd in
opdracht een sieraad samengesteld worden. Onze winkel aan de Hogewoerd 103 is geopend op
donderdag van 11.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Xiaomei Styling
Een winkel vol tassen van het Chinese merk Drift Wood door
eigenaresse Xiaomei zelf geimporteerd uit China. Tijdens een reis
in China had ze een tas voor zichzelf nodig. Ze kocht een Drift Wood
tas en dacht: “Hé, wat een leuke tas, die ga ik importeren naar
Nederland!” De tassen zijn van canvas en daardoor stoer en degelijk.
Door de subtiele vormgeving zijn ze tijdloos en geschikt voor jong
en oud, voor vakantie, werk en uitgaan.
Xiaomei Styling aan de Hogewoerd is de enige plaats in Nederland
waar de Chinese Drift Wood tassen worden verkocht.
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Re/max Makelaars
Op het Levendaal 75 is
een nieuw makelaarskantoor geopend. Hierover
zal meer informatie verschijnen in de volgende
“Hoogste Woerd”. Ondertussen kunt u kijken op
www.remax.nl of bellen met
516 253 70.

Apollo Professional sport & supplements
Hogewoerd 46
2311 HN Leiden
071-5121485
De naam zegt het eigenlijk al. Er worden hier
voornamelijk voedingssupplementen en
sportkleding verkocht. Daarnaast kan men hier
ook terecht voor advies op het gebied van fitness
en voeding. Dit gebeurt door iemand die hier zijn
erkende diploma's voor heeft en zelf ook nog
eens Nederlands kampioen bodybuilding is. Er
komen veelal mensen over de vloer die vooral met
sport bezig zijn of nog met sporten willen beginnen, mensen die het
beste met hun lichaam voorhebben. Mensen die niet tevreden zijn
over hun gewicht of die simpel weg wat advies willen. Zo kan men
hier kosteloos een voor ieder aangepast voedings en/of
trainingsschema krijgen. Men kan een intensieve begeleiding krijgen
bij het fitnessen. Kortom we helpen mensen graag om hun prestaties
tijdens het sporten (ongeacht welke sport) te verbeteren en tevens
te stimuleren. Iedereen die wil beginnen met fitness of die al aan
sport doet of mensen die gewoon wat gezonder willen leven zijn
welkom.
Kapsalon Knip-Inn
In de Kraaierstraat is sinds begin mei Kapsalon
Knip-Inn gevestigd. Een kleine, maar gezellige
zaak.
Alhoewel deze kapperszaak al bijna 60 jaar
bestaat, is hij helemaal vernieuwd. Na een
verbouwing is het niet meer uitsluitend een
herenkapper. Jolanda Matters, de nieuwe
eigenaresse: “Ik knip zowel heren, dames als
kinderen.” Jolanda zit al bijna twintig jaar in het
kappersvak. Ze heeft alle diploma’s en deed ook
altijd mee aan wedstrijden. Toch volgt ze nog
steeds cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen.
Ze is een echte Leidenaar en voelt zich dan ook thuis in deze gezellige buurt. Dat Slagerij de
Roode dicht is vindt ze wel jammer. Hopelijk komt er weer een andere leuke winkel voor terug.
Jolanda heeft in korte tijd alweer een grote vaste klantenkring opgebouwd.
Net als bij de vorige eigenaar, kunt u gewoon binnenlopen. Een afspraak is niet nodig, behalve als
u iets heel bijzonders wilt, dat meer tijd vergt. Jolanda: “En de koffie staat klaar”.
Knip-Inn
Openingstijden:
Kraaierstraat 34
Maandag
Gesloten
2324 NS Leiden
Dinsdag-Vrijdag
09.00-17.00u
071-5125593
Zaterdag
08.30-16.00u
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Hogewoerdsbolwerk bij de Kraaierstraat

Uit: Leiden binnen en buiten de stadsvesten, verkoopfolder E.J.Brill,Leiden
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Kunstroute Leiden door de Dwarsbolwerkstraat
Dank aan de bewoners in en om de Dwarsbolwerkstraat voor medewerking aan kunstproject!!

‘Het rijk der zinnen’ prikkelde alle zintuigen. Zo
ervaarde men op diverse locaties de pijn van
verlangen, de smaak van geluk en de geur van
schone schijn.

Eens per jaar kunnen de inwoners van Leiden
de ateliers bezoeken van Leidse kunstenaars
tijdens de ‘Open atelierroute’ die dit jaar op 24
en 25 september door Stedelijk Museum de
Lakenhal werd georganiseerd.
Iedere kunstenaar toont dan zijn/haar werk in
zijn/haar eigen (werk)omgeving.
Wij, beeldend kunstenaars Marielle den
Engelsman (Dwarsbolwerkstraat 1-3) en
Simone de Jong (Kraaierstraat 14a) besloten
van deze gelegenheid gebruik te maken de
bezoekers van de open atelierroute een mooie
ervaring te bezorgen. Beiden maken wij graag
locatiegericht werk en organiseren graag
(kunst)projecten, dus organiseerden wij een
zinnenstrelende tocht door de Dwarsbolwerkstraat met als titel: ‘Het rijk der zinnen’.
Dankzij de enthousiaste en bereidwillige inzet
van en samenwerking met alle bewoners in en
om de Dwarsbolwerkstraat was het mogelijk de
Dwarsbolwerkstraat voor een weekend om te
toveren tot ‘Het rijk der zinnen’. Alle buurtbewoners stelden brievenbussen en ramen
beschikbaar zodat in de straat belevenissen
gevolgd, bespied en gehoord konden worden.
De op het eerste gezicht wat verlaten Dwarsbolwerkstraat bleek tijdens de open atelierroute
ineens interessante personages te herbergen
met rare gewoonten en opvallende eigenaardigheden. Zo nam men op Dwarsbolwerkstraat
nummer 6 een kijkje in het leven van ‘de man
die veel in het leven had verloren en alles kopieerde wat hij nog had’. Op Kraaierstraat 14a
hoorde men ‘de vrouw die actrice wilde worden,
maar niet kon omgaan met applaus’. Door de
brievenbus van de achterdeur van snackbar
Risa kon men een tafereeltje begluren en op
Dwarsbolwerkstraat 1-3 bleek een ziekelijk
verliefde vrouw te wonen.

Op ons project zijn ongeveer 250 bezoekers
afgekomen, wat erg veel is voor een open atelierroute locatie.
De reacties waren positief en de bezoekers erg
enthousiast. Meerdere bezoekers gaven aan
voortaan altijd met andere ogen naar de
Dwarsbolwerkstraat te kijken en vonden het heel
bijzonder dat een hele straat aan een project als
dit meewerkte.
Ook het Leidsch Dagblad was van de partij. Hun
enthousiaste journalist Floor Ligtvoet schreef het
artikel: ‘Dynamische kunst op de route: in de
Dwarsbolwerkstraat gaat alles anders dan
normaal’ voor de krant van 26 september 2005.
Dit artikel vindt u op de volgende pagina.
Aangezien tijdens dit weekend bleek dat nog niet
alle straatbewoners in en om de Dwarsbolwerkstraat elkaar kenden, hebben we ons project
zondagmiddag afgesloten met een borrel in de
straat voor alle betrokkenen die zo enthousiast
hun medewerking verleenden. Niet alleen ter
kennismaking, maar ook als dank aan iedereen
die dit project mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben dit namelijk als heel bijzonder ervaren.
Er blijken bijzondere mensen te wonen in (en om)
de Dwarsbolwerkstraat, en niet alleen tijdens de
open atelierroute: ze woonden er altijd al!
Bij deze willen wij iedereen nogmaals hartelijk
danken voor hun flexibiliteit en inzet. Wij zijn in
ieder geval al weer bezig te bedenken met welk
project we ‘onze’ straat volgend jaar weer op de
(open atelierroute) kaart gaan zetten!
Marielle den Engelsman
Simone de Jong (www.simonedejong.nl)
(www.kunstrouteleiden.nl)
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Krantenberichten over de wijk en haar bewoners

Leidsch Dagblad, 26 september 2005
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Leidsch Dagblad, 12 november 2005
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Leids Nieuwsblad, 9 september 2005
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Sfeerbeeld van het Plantsoen
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Leids Nieuwsblad, 26 juli 2005

Witte Weekblad, half september 2005
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Leids Nieuwsblad, 5 augustus 2005
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Leids Nieuwsblad, 14 oktober 2005
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Stadskrant, 30 september
2005
Leids Nieuwsblad.
10 juni 2005

Leids Nieuwsblad, 6
september 2005
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Leidsch Dagblad,
14 september 2005
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Oude foto uit de wijk

Deze oude foto is van de Hogewoerd 24 op de hoek van de toenmalige smalle Watersteeg. Dit
pand is gesloopt om een brede toegang naar de Hooigracht te krijgen. In dit pand was een bekende
sigarenwinkel en -fabriek “Somerwil” gevestigd. Het pand had een prachtig gedecoreerde gevel.
In deze tijd zou het ongetwijfeld een gemeentelijk monument zijn.
(Met dank aan dhr. J Gijsman)

SERVIES EN BESTEK
Hogewoerd 21 / 2311 HE Leiden
Nu ook op nummer 12!
T 071-5139666 / F 071-5139111 / www.vanmanenaantafel.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur
Donderdag koopavond en zaterdag van 10 tot 17 uur

VAN MANEN AAN TAFEL

Levendaal 136-138, 2311 JP Leiden, 513 26 91

Hogewoerd 65
tel. 071-5132845

Geopend:
Maandag
Gesloten
Dinsdag-zaterdag 10:00 t/m 17:00
Inbrengen van kleding uitsluitend op dinsdag en
woensdag, anders op afspraak.

Sidac

Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst
van verschilllende disciplines wordt tentoongesteld. Een of twee keer per maand is er een
weekendtentoonstelling. In de tussenliggende
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op
www.sidacstudio.nl.

Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie

112
0900 8844

Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt
516 5501
Dienst Milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/bestrating/grofvuil/
fietswrakken/huisvuilinzameling/
openbaar groen/reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ papier op de
grond, volle prullenbakken in de
straat, vegen in de wijk etc.
Burgerzaken & belastingen

516 5500

Dierenambulance

517 4141

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder (en stankoverlast)
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

Leids Welzijnsorganisatie LWO
Breestraat 117

516 8168

Parkeren
Parkeren: Servicepunt Parkeren & Verkeer
516 55 03
Politie
0900 8844
Discriminatie, meldpunt
512 0903
Crisisdienst maatsch. werk
0900 821 2141
Meldpunt kindermishandeling 0900 123 1230
Bureau Jeugdzorg
523 9740
GGD psychosociale hulp
516 3342
Buurtbemiddeling

566 1600
516 7560

www.eerstehulpbijheibel.nl
06 5263 7119

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

516 5501
516 7590

532 2878
Storingen
Elektriciteit, Nuon
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
Dokterpost, spoed/avond
0900 513 8039
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 3333
LUMC
526 9111
Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie

516 3250
0900 0101
525 8797

0800 9009
0800 1884
0800 0407

Politie Leiden:
Willem van Vliet (wijkagent)
525 8604
Maarten Spaan (Afhandeling Geldboetes,
Veelplegers en Intern Dienstencentrum)
René Feenstra (Horeca en Winkeliers)

0800 0432
0900 1450
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1 uur fotoservice kleinbeeld en
APS
Foto Ad Schotman
Levendaal 125

Leiden
071-5149853
www.fotoadschotman.nl
Het adres voor foto/video/digitaal

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten
High-tea’s
Soiree’s
Diners
Lunchgerechten
Delicatessen
Kaasspecialiteiten
Voor de kerstdagen heeft kiek in de pot
een aantal mooie kerstmenu’s
Hogewoerd 79
samengesteld
2311
HG Leiden
Vraag naar onze speciale folder
Tel 071-5120608
De bestellingen zijn met de
www.winkelstadinbeeld.nl
kerstdagen0 af te halen

Cave Grand Cru
Voor de echte
wijnliefhebber
Hogewoerd 132
5122354
Geopend:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

14:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 17:00

BLOEM WATERSPORT

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620

SEISVELD
TIMMER- & ONDERHOUDSWERK

06-20800457

UITNODIGING
Het buurtcomité nodigt u
van harte uit voor de

Algemene
Jaarvergadering
Woensdag 11 januari
2006 om 20:30 uur op
SSR (Hogewoerd 108)
Aansluitend is onze nieuwjaarsborrel!
U bent van harte welkom om na de vergadering een
drankje met ons te drinken.

